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PUHEENJOHTA JAN KYNÄSTÄ

Yhdistyksemme juhlavuosi alkaa olla 
lopuillaan. 90-vuotistaivalta on vie-
tetty niin juhlan kuin opiskelun ja 

koulutuksien merkeissä. Olemme järjestä-
neet kaikitenkin ennätysmäärän tapahtu-
mia ja tilaisuuksia jäsenille ja uskon, että 
monipuolinen tarjontamme on saavuttanut 
myös sellaisia jäseniä, jotka eivät aiemmin 
ole lähteneet mukaan yhdistyksemme  toi-
mintaan. Näin olemme tältä osin onnis-
tuneet jäsenpalveluiden tarjoamisessa. Oli 
esimerkiksi hienoa olla mukana Tampere-
talon 90-vuotisjuhlassa suuren  jäsen-  ja 
arvokkaan kutsuvierasjoukon kanssa. Tästä 
on hyvä ponnistaa kohti 100-vuotisjuhlaa.

Mutta nyt ei ole syytä jäädä tuleen makaa-
maan ja vain muistelemaan mennyttä juh-
lahumua, joten valmistelut ja suunnitelmat 
ensi toimintavuodelle ovat jo hyvässä vauh-
dissa. Tulemme jatkamaan runsasta tar-
jontaa jäsenillemme ja panostamme myös 
erityisesti niiden laatuun. Ja tiedotamme 
niistä entiseen tapaan aktiivisesti sähköisillä 
jäsenkirjeillä. Tässä vaiheessa kuitenkin voi 
jo kertoa, että aloitamme tammikuussa  ku-
luneen vuoden aikana yhdistykseemme liit-
tyneille jäsenille tarjottavalla elokuvaillalla. 
Luottamushenkilöt perheineen puolestaan  
matkaavat Vantaalle perinteiseen koulu-
tus- ja virkistysviikonloppuun helmikuun 
alussa. Vuoden tarjonta tuosta  jatkuu niin 
viihteen, kulttuurin, liikunnan kuin koulu-
tuksienkin muodossa. Ja koko ajan olemme 
hallituksessa sekä jaostoissa kuulolla millai-
nen toiminta jäsenistön mieleen olisi, joten 
rohkeasti vinkkiä meille järjestävälle tahol-
le.

Vuoden mittaan olemme saaneet kuulla 
lukuisia ikäviä uutisia rajuista yt-neuvot-
teluista, joiden seurauksena myös yhdis-
tyksemme toimihenkilöt ovat menettäneet 
työpaikkojansa. Toivon kaikille niiden koh-
teina olleille jaksamista sekä toivoa tulevai-
suuteen, jotta uusi työpaikka löytyisi mah-

dollisimman nopeasti tai toimeentulo muulla tavalla järjestyisi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Yksi positiivinen merkki saatiin kuulla syyskuussa, 
kun oma työttömyyskassamme ilmoitti, että työttömyysetuuksien saaji-
en määrä heillä laski ensimmäistä kertaa lähes miesmuistiin.

Toivokaamme, että maamme hallituskin saisi konseptinsa kuntoon ja 
sieltä suunnalta alkaisi tulla asiantuntijoiden kanssa hyvin suunniteltuja 
ja mahdollisimman pitkälle valmisteltuja esityksiä – ja eivätkä hallituk-
sessa prosessikaavioissaan unohtaisi  välttämätöntä työmarkkinajärjes-
töjen roolia.

Hyvää ja rauhallista joulua sekä  
onnellista uutta vuotta toivotellen 
Jukka Laitinen
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GOLF-KURSSILLA
G O L F - K U R S S I N  S I S Ä L LÖ S TÄ  R A P O R T O I  Y K S I  O S A L L I S T U J I S TA M M E ,  M I N N A  H I LT U N E N :  

Osallistujia kesäkuisella golfkurssillamme oli kaiken 
kaikkiaan 14. Ensimmäisellä kerralla opettajamme 

Kari Järvenpää kertoi meille hieman säännöistä, vaatetuk-
sesta ja Golfbägi sisällöstä. Sään seljettyä lähdimme kokei-
lemaan puttausta puttiviheriölle. 

Rangella kävimme lisäksi kokeilemassa lyöntejä rauta 
8:lla. Ensimmäiset kaksi tuntia sujahti kuin huomaamatta. 
Kotiin lähdimme intoa puhkuen ja hyvin kylmissämme, 
sillä saimme sittenkin sadekuuron niskaamme. 

Toisella kerralla saimme kokeilla myös muita rautamai-
loja, ja kyllä sen käytännössä huomasi, millä mailalla sai 
lyönnin pisimmälle ja mitä eroja mailoissa oli. Kolmannella 
kerralla harjoittelimme harjoitusviheriöllä lyhyempiä lyön-
tejä. Hiekkaesteestä poislyönti se vasta haasteellista olikin. 

Neljännellä kerralla pääsimme kokeilemaan puumailoil-
la lyöntejä. Pituutensa ansiosta niillä saikin lyönnin lentä-
mään melkein tuplasti verrattuna rautamailalla lyöntiin. 
Puumailat ovat tosin nykyään titaanista ja teräksestä tehty-
jä. Pieni kipinä tästä kurssista jäi!  Puttiviheriön ensimmäiset harjoitukset

 Hiekkaesteet olivat haasteellisimpia
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Ensimmäinen TréSPro-kiertue pidettiin kesäkuun alussa kaikille luottamusih-
misillemme luottamusmiehestä ja -naisesta Pro-klubivastaaviin. Aloitimme 

huipulta Tornista ja jatkoimme  Kehräsaaren Hookiin mielenkiintoisten teemo-
jen parissa – puhuimme Pron tarjoamasta oikeusavusta, luottamushenkilöitten 
vakuutuksen laajuudesta ja ansionkehityksestä. 

Järjestäjät kiittävät osallistujakaartia – ensi vuonna uudestaan! 

KOULUTUSILTOJA  
sekä hallituksen ja jaostojen yhteinen saunakokous

Kesäkuun alussa hallitus ja aktiiviset 
jaostolaisemme kokoontuivat mietti-
mään uusia ideoita yhdistyksen tarjo-
amiin jäsenetuihin, koulutuksiin, mat-
koihin, tapahtumiin, tilaisuuksiin sekä  
jäsenhankintaan. Keskustelu  oli todella 
vilkasta ja näkymät olivat huikeat. 

Pohdimme myös keinoja saada nuoret 
jäsenemme innostumaan toiminnastam-
me. Onko sinulla tuoreita ideoita tähän, 
mikä kiinnostaisi juuri sinua? Voit lähet-
tää vinkkisi osoitteeseen tampereenseu-
duntoimihenkilot@gmail.com 

Juha-Pekka Mäkinen vangitsi kuulijansa muis-
tuttamalla ansionkehityksen kiemuroista.
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PORVOO JA HAIKON KARTANO

Täysi bussilastillinen innokkaita TreSProlaisia lähti 
kohti Haikon kartanoa ja Porvoota lauantaiaamuna 

29.8.2015. Matkalla käväisimme Brunbergin tehtaan myy-
mälässä ja tyhjensimme makeannälkäisinä kaupan hyllyjä 
– kotona odottavia ja tuliaisia unohtamatta.   

Kartanolla meillä oli edessämme kiinnostava hyvinvoin-
tipysähdys porukalla ja saimme maistiainen Mindfullnes-
sin saloihin – kouluttajamme Anneli Tuura Humap Oy:stä 
innosti meidät kuuntelemaan tarkkaavaisesti, keskustele-
maan vilkkaasti ryhmissä ja testaamaan eri keskittymista-
poja. Anneli antoi meille toimivia vinkkejä rentoutumiseen 
kiireisen työpäivän keskellä, mistä lämmin kiitos! 

Jos kiinnostuit mindfullnessista, yhdistyksemme ProP-
lussan dokumenttipankista löytyy Humap Oy:n luento-
materiaali. https://www.proplus.fi/node/3924/dokument-
tipankki. Muistathan kirjautua, niin saat materiaalin 
käyttöösi.

Illallisen nautimme livemusiikin tahdit-
tamina Fryysarinrannan notkuvien pöytien 
äärellä ja muuten reissu menikin kylpyläs-
sä lilluen ja muuten rentoutuen ja tuttujen 
kanssa asiasta ja asian vierestä poristen. 

Monen osallistujan viesti oli, että tällaisia 
reissuja kaivataan enemmän. Onko sinulla 
ehdotuksia tai hyviä vinkkejä tulevista kou-
lutusaiheista ja reissukohteista? Anna vinkki-
si osoitteeseen tampereenseuduntoimihenki-
lot@gmail.com

Mindfullness kouluttaja Anneli Tuura
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Me TreSProlaiset kokoonnuimme 24.10.2015 lähes 
250 henkilön voimin juhlimaan yhdistyksen 90-vuo-

tiasta taipaletta.  Jäsenemme Sari Helenius, Jukka Lai-
tinen, Jukka Rautalin, Hannu Saloniemi sekä Harri 
Sandell saivat  kunniamerkit vuosien ansiokkaasta Pro-toi-
minnasta,  kunniamaininnan ja  kunniakirjan saivat Mervi 
Hämeenniemi ja Pauliina Jaakkola. Lisäksi tahdoimme 
kutsua pitkäaikaisen puheenjohtajamme Aarre Riekin 
kunniapuheenjohtajaksi ja kukittaa samalla jo aiemmin 
kunniapuheenjohtajaksi kutsutun Anja Niemen. Lämmin 
kiitos kaikille palkituille hyvästä työstä vuosien varrella! 

Virallisen osuuden täydensivät Ammattiliitto Pron Anssi 
Vuorion juhlapuhe sekä Tampereen kaupungin tervehdys 
apulaispormestari Leena Kostiaisen pitämänä, omaa pu-
heenjohtajaamme Jukkaa unohtamatta. Jarkko Tammisen 
loistavat välispiikit ja hyvin osallistava stand up –osuus sai-
vat hymyn huulille, kuten ProPlussasta löytyvistä kuvista 
hyvin huomaa, eikä Jean S jättänyt ketään kylmäksi tanssi-
lattialla viihtyneiden määrän perusteella. 

Käythän kurkkaamassa kaikki kuvat osoitteesta https://
www.proplus.fi/fi/node/160929 - tämä vaatii sisäänkirjau-
tumisen. 

 Jean S – lennättävää vauhtia 

90-VUOTIS JUHLAT TAMPERE-TALOLLA

Palkitut jäsenemme: Jukka Laitinen, Kunniapuheenjohtajat Anja Niemi ja 
Aarre Riekki, Hannu Saloniemi,  Jukka Rautalin, Sari Helenius, Harri 
Sandell, sekä kunniakirjat saaneet Pauliina Jaakkola ja Mervi Hämeen-
niemi
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M E R K I T S E  TA PA H T U M AT  J O  K A L E N T E R I I S I .  
H E N K I LÖ K O H TA I N E N  K U T S U  J A  

I L M O I T TA U T U M I S O H J E E T  T I L A I S U U K S I I N  
T U L E VAT  M Y Ö H E M M I N .

                              TIESITKÖ, ETTÄ...

Pron jäsenyyteen kuuluva matkustaja- ja vapaa-
ajan tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla 

maailmassa. Vuosittain tuhannet jäsenet saavat lo-
mamatkoillaan apua vakuutusyhtiö Turvasta, jolta 
Pro ostaa vakuutukset Pron jäsenille. Prolaisten va-
kuutuksia ei saa edes rahalla vakuutusyhtiöistä ilman 
Pron jäsenyyttä. 

Pron jäsenet saavat vakuutuksestaan tietoa suoraan 
Vakuutusyhtiö Turvasta ja jäsentunnuksilla Proplus-
sasta.

PRO-KLUBIEN TUKEMINEN 
PRO-KLUBIEN TUKIPERIAATTEET: 
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry on tehnyt pää-
töksen Pro–klubien toiminnan tukemisesta. 

Tukihakemuksessa on oltava osallistuvien toimihen-
kilöiden nimilista, tilaisuuden ohjelma sekä laskut / 
laskujäljennökset. Tukea haetaan kuittia vastaan. Tuki-
hakemuksen löydät yhdistyksemme PROplus-sivuilta, 
kohdasta ”tietopankki”. Tuen suuruus on max. 10 eur / 
henkilö. Alkoholitarjoilun tukemiseen emme osallistu. 
Maksamme tukea ainoastaan Tampereen Seudun Toimi-
henkilöihin kuuluvasta jäsenestä. 

Luottamushenkilöille perheineen on luvassa taas  
koulutusta 2016 vuoden alussa. Kalenteriin voi 

varata jo etukäteen päivät 13.-14.2.2016  
ja paikkavinkkinä kerron, että vieressä on iso,  

lapsille mieluinen kohde...  
Tarkistathan omat tietosi ProPlussasta,  
jotta saat tarkemmat tiedot varmasti! OLETKO JO KÄYNYT  

TUTUSTUMASSA UUTEEN  
JÄSENDUT.FI –SIVUSTOON? 
Pron jäsenet voivat rekisteröityä sivustolle ja saada käyt-
töönsä laajan valikoiman erilaisia vaihtuvia etuja - alennus-
ta voi saada vaikkapa nettiostoksista Zalandolla tai Kodin 
Ykkösessä taikka voit saada autosi katsastettua erikoishin-
taan! Rekisteröitymistä varten tarvitset jäsennumerosi ja 
omat henkilötietosi – ota siis kortti esiin ja nauti eduista!  
http://www.jasenedut.fi/ 

ANTTI KETOSEN JOULUKONSERTTI  
PÄÄTTÄÄ JUHLAVUOTEMME 

Torstaina 17.12.2015 kokoonnumme vielä kerran yh-
teen joulukonsertin ja joululautasen merkeissä. Tämä 

onkin oiva tapa päättää tapahtumarikas juhlavuotemme 
ja rauhoittua joulun aikaan ja uuteen vuoteen. Peruutus-
paikkoja voi kysyä osoitteesta evjaosto@gmail.com , jos et 
vielä ehtinyt ilmoittautua, Omavastuuhinta jäsenelle oli 
16 euroa ja maksu sisältää konserttilipun ja joululautasen.
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Hyvä Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:n jäsen

Joko sinä olet etuoikeutettu?
Yhdistyksesi on tehnyt yhteistyösopimuksen OP Tampereen kanssa, 
ja sen ansiosta olet oikeutettu lukuisiin pankin tarjoamiin erityisetuihin. 

Uutena asiakkaana saat mm.
•	  päivittäisasioinnin palvelut 6 kk maksutta 
•	  edullista sapattivapaaluottoa
•	  palkankeskeytymisluottoa työttömyyden ja lomautuksen aikana

Katso kaikki palkansaajaedut kääntöpuolelta. 

Keskitä – saat etuja!
Kun liityt nyt OP Tampereen omistaja-asiakkaaksi tai siirrät vakuutuksesi Pohjolaan, saat runsaasti etuja.

Uuden omistaja-asiakkaan edut:
•	  Asioinnistasi kertyy OP-bonuksia, joilla maksat perheesi pankkipalveluja ja vakuutusmaksuja.
•	  Saat 10 euron pesämunan uuteen OP-Tulevaisuus-säästösopimukseen.
•	  Pääset useisiin paikallisiin urheilu- ja kulttuuririentoihin etuhintaan.
•	  Liitä myös lapsesi omistaja-asiakkaaksi, niin hän saa 20 euron rahastolahjakortin.

Uuden vakuutusasiakkaan etuja:
•	  Etuasiakkaalle 50 % alennus 12 kk uudesta autovakuutuksesta
•	  Asuntolainaajalle ja uudelle etuasiakkaalle 50 % alennus 12 kk uuden Omakoti-vakuutuksen irtaimisto- 

 vakuutukseen tai 20 % alennus 12 kk uuteen omakotirakennuksen tai irtaimiston Omakoti-vakuutukseen
•	  Omistaja-asiakkaalle ja keskittäjäasiakkaalle 20 % alennus 12 kk uudesta matkavakuutuksesta.  

 Matkavakuutus on voimassa 100-vuotiaaksi asti!
•	  Terveys- ja Toimeentulovakuutukseen 30 % alennus 12 kk, kun teet terveysselvityksen verkossa.

Kerron mielelläni tarkemmin, kuinka sinä ja perheesi saatte parhaat edut käyttöönne ja millaisen pankki- ja 
vakuutuspalvelujen kokonaisuuden voisimme teille tarjota. Varaa aika neuvotteluun osoitteesta op.fi tai  
numerosta 010 254 6011. Palvelemme nyt maanantaista perjantaihin kello 8–20. 

Treffataan vaikka verkossa! 
Mainitse verkkoneuvottelussa sana "leffa", niin lähetämme sinulle elokuvalipun juttutuokiomme jälkeen. 
Toimi nopeasti, sillä osa eduista on voimassa vain tämän vuoden loppuun. 

Yhteistyöterveisin

Mervi Kallio
yhteyspäällikkö

90 vuotta tulevaisuudessa OP Tampere
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PALKANSAAJAEDUT vuodelle 2015
1. Uusi asiakas

Maksuton päivittäisasiointi 6 kuukaudeksi, edun arvo 33 €.

Edellyttää seuraavat palvelut: käyttötili, verkkopalvelu, verkkotiliote, OP-Visa-tuoteperheen kortti ja asiakasomistajuus. 
Asiakasomistajana saat monia rahanarvoisia etuja (ks. asiakasomistajanedut op.fi/tampere).

2. Keskittämisedut – vakuutusmaksuja voi maksaa OP-bonuksilla

Keskitä vahinkovakuutukset Pohjolaan saat 7 %:n alennuksen koti- ja muista omaisuusvakuutuksista, tapaturma-
vakuutuksista, jatkuvista matkavakuutuksista sekä liikenne- ja autovakuutuksista. OP-bonus-asiakkaana saat 
lisäksi 3 %:n alennuksen.

Saat uudesta Terveys- ja Toimeentulovakuutuksen ensimmäisen vuoden maksusta 30 %:n alennuksen, kun teet  
sähköisen terveysselvityksen omassa verkkopalvelussa. Etu koskee uusia vakuutuksia, uusia ja nykyisiä asiakkaita.

3. Jatkuvan rahastosäästämisen aloittaminen - ilman merkintäpalkkiota säästäjän rahastoihin

Helpot säästäjän rahastovaihtoehdot: OP-Varovainen, OP-Maltillinen, OP-Rohkea. Etu voimassa kaikille asiakkaille.

4. Rahoitus

Asuntolainasta ja muusta luotosta teemme sinulle henkilökohtaisen tarjouksen. Tarjoamme sinulle kiinteä-
korkoista turvallista asuntolainaa. Tee luottohakemus op.fi > lainat > hae lainaa.

Palkansaajana sinulla on mahdollisuus saada: 

• Sapattivapaa-luottoa, jos haluat ottaa työstäsi irtioton vuorotteluvapaan tai opiskelun merkeissä. 
Enintään 8 500 €, takaisinmaksuaika 5 vuotta, korko OP-Prime tai Euribor-korko 12 kk + 2,50 %. Toimitusmaksu 150 €.

• Palkankeskeytymisluottoa työttömyyden ja lomautuksen aikana.
Enintään 6 000 €, takaisinmaksuaika 3 vuotta, korko OP-Prime tai Euribor-korko 12 kk + 1,9 % (asiakasomistajille).
Muille korko on OP-Prime tai Euribor 12 kk + 2,5%. Toimitusmaksu 90 €.

5. Lainopilliset palvelut

Keskittäjäasiakkaana saat 5 %:n alennuksen pankin palveluhinnaston mukaisista palkkioista.

6. Pirkan OP-Kiinteistökeskuksen palvelut

Asiakasomistajana saat 250 euron alennuksen välityspalkkiosta (ei koske minimi- eikä vuokravälityspalkkiota).
OPKK:n palkkioita voit maksaa OP-bonuksilla*.

Tiesitkö,  että saat  käteistä kaupan kassalta?

Kun maksat ostoksesi kortilla, voit samalla nostaa jopa 200 euroa käteistä  K-ruokakaupoista tai 

Tokmanni-konsernin myymälöistä. Helposti ja nopeasti!
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Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry

MUISTILISTA TAPAHTUMIIMME ILMOITTAUTUVALLE:
Toivotamme kaikki jäsenet lämpimästi tervetulleiksi yh-
distyksemme tilaisuuksiin! Jotta pystyisimme palvelemaan 
jäsenistöämme tasapuolisesti, tässä muutamia ohjeita ta-
pahtumiin ilmoittautuville.
• ilmoittautumiset matkoille, tapahtumiin ja  tilaisuuk- 
 siin ovat aina sitovia.
• mikäli olet ilmoittautumisen jälkeen estynyt osallistu- 
 masta, kerrothan siitä mahdollisimman pian, sillä tilal- 
 lesi saattaa olla joku varasijalla jonottamassa.
• peruutuksista omavastuuosuus on mahdollista saada  
 takaisin vain lääkärintodistuksella.
• maksathan omavastuuosuutesi ilmoitettuun määrä- 
 päivään mennessä yhdistyksen tilille:  
 FI1057300820692917
• laita maksuviitteeksi lyhyt kuvaus tapahtumasta (esim. 
 “risteily”) ja oma nimesi, näin saamme maksut kohdis- 
 tettua oikein.
• jos ilmoittautumiselle on asetettu aikaraja, huomioithan 
 ne. Täten varmistetaan, että kaikilla on samat mahdol- 
 lisuudet päästä mukaan. Myös ilmoittautumisten vas- 
 taanottajilla saattaa olla erityinen syy ottaa ilmoittautu- 
 misia vain tiettyinä aikoina.

JÄSENREKISTERIASIOISSA PALVELEVAT PÄIVISIN:
Tampereen Aluekeskus, Puhelin (09) 172 731
Pyhäjärvenkatu 5 B (4. krs), 33200 TAMPERE
Helsingin päätoimisto, Puh. (09) 172 731
jasenasiat@proliitto.fi

YHDISTYKSEN JÄSENASIAT:
Kaj-Erik Silfverberg, jäsensihteeri, cilveri@gmail.com 

YHDISTYKSEN TOIMISTO
Tampereen Seudun Toimihenkilöt Pro ry:llä on oma
toimisto Kalevan Killan tiloissa, os. Teiskontie 8 A.
Toimistolla ei ole päivystystä.

YHDISTYKSEN PANKKITILI:  
HUOM! Pankkitili on muuttunut!
FI1057300820692917 

LEHDEN TOIMITUS:
Joanna Leino, tiedotusvastaava, jole@pispala.net 
Rinna Hult, jäsenlehden toimittaja

JÄSENEN VELVOLLISUUS ON ILMOITTAA  
SEURAAVISTA MUUTOKSISTA:

• vaihdat työpaikkaa • menet töihin
• jäät äitiyslomalle • vaihdat yhdistystä
• jäät työttömäksi • lopetat opiskelun
• jäät hoitovapaalle • jäät eläkkeelle
• eroat liitosta
• aloitat kokopäiväisen opiskelun

Muutoslomakkeita saat työpaikkasi yhdyshenkilöltä 
tai Tampereen aluetoimistosta. Voit päivittää tietosi 
myös netin kautta liiton jäsensivuilla, osoitteessa 
www.proliitto.fi

HALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2015:
Hallituksen kokoukset kokouspäivinä klo 17.00 alkaen 
Kalevan Killassa, ellei toisin ilmoiteta. Hallituksen koko-
uksiin ovat kutsuttuina hallituksen jäsenten lisäksi kaikki 
luottamushenkilöinä toimivat yhdistyksen jäsenet. Ko-
kouspäivät voit tarkistaa ProPlussasta yhdistyksen omilta 
sivuilta.

YHDISTYKSEN NETTISIVUT :
Ammattiliitto Pron jäsenpalvelu ProPlus
www.proplus.fi
Facebookissa:  
www.facebook.com/tampereenseuduntoimihenkilotprory  


